فیلمی غیر ایرانی ،برای ایرانیان

نشست جامعه شناسی داعش برگزار شد

نقد و برسی فیلم سینمایی شهر موش ها 2که به تازگی

نشست جامعه شناسی داعش ،روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات
عالمه طباطبایی برگزار شد

رکورد پر فروشترین فیلم سینمایی را در ایران بدست آورده است

صفحه بعد

گاهنامه بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) تهران
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مارک گلن ،پژوهشگر آمریکایی در نمایشگاه مطبوعات:

تیتر های روز

ســالها پیــش میشــل فوکــو تبلیغــات و
جوســازی رســانه ای علیــه انقــاب ایــران را
بــاور نکــرد و ترجیــح داد خــود بــه ایــران
بیایــد و از نزدیــک شــاهد آرمانخواهــی
اســامی ایرانیــان باشــد و بعــد از حضــور
در بیــن مــردم و حتــی شــرکت در
راهپیمایی،ایــن طــور اعــام نظــر کــرد کــه
روح ایــن انقــاب کــه بــا رهبــری مذهبــی
بــه نتیجــه رســیده اســت،این اســت کــه
ایرانیــان از خــال انقــاب خــود در صــدد
ایجــاد تحــول در خــود هســتند و ایــن
انقــاب فرامــدرن را تنهــا انقالبــی میدانــد
کــه بــا معنویــت پیونــد دارد ،از فوکــو کــه
بگذریــم روح عقالنیــت مدارانقــاب اســامی
امــروز در میــان هجمــه تمــام عیــار جهــل
تئوریــزه شــده غــرب ،معــدود اندیشــمند
منطــق محــور آنهــا را بــه حقانیــت خــود
جلــب مــی کنــد .مــارک گلــن کــه یــک
پژوهشــگر آمریــکای اســت و در نمایشــگاه
مطبوعــات امســال حضــور یافتــه بــود گفــت:
ایــران بــه خاطــر جهــان بایــد انقــاب خــود
را حفــظ کنــد.
گلــن افــزود :آمریکایــی هــا حتــی جــرات
ایــن را ندارنــد کــه بــه پیــروزی انقــاب
ایــرن اذعــان کننــد چــرا کــه ایــن اذعــان
آنهــا باعــث تقویــت انقــاب مــی شــود
بنابرایــن بــه دروغ روی میآورنــد و حقایــق
را در رابطــه بــا ایــران نمیگوینــد .او بــا
گفتــن ایــن کــه عاشــق ایــران هســتم ،افزود
مــن بــه عنــوان یــک آمریکایــی مســیحی که
بــرای اولیــن بــار اســت بــه ایــران مــی آیــم
عاشــق ایــن کشــور شــدهام .و امیــدوارم کــه
کشــورم روزی از ســلطه صهیونیس ـتها آزاد
شــود.
دیگر رسانه ها

عقل به ما می گوید حسین

گاهنامه فرهنگی،علمی،سیاسی حنیفا
صاحب امتیاز:
بســیج دانشــجویی دانشــکده علــوم
ا جتما عــی
و ارتباطات عالمه طباطبایی
مدیر مسئول:حسین کیانی طادی
سر دبیر :محمد حسین تیرآور

(ع)

خبر ها

تقــارن روز اســتکبار ســتیزی  13آبــان و
روزعاشــورا و همزمانــی گفتگوهــای هســته
ای و ایــام محــرم ،زمــان خوبیســت بــرای
اظهــار نظــر و برداشــت هــای مختلــف از
ـی-دینی یــک ملــت
بزرگتریــن واقعــه سیاسـ
ِ
و مقایســه آن بــا مســائل سیاســی روز ،و
ایــن نکتــه خــود را در اشــعار مداحیــن یــا
پــاکارد مــردم در راهپیمایــی  13آبــان و یــا
خطبــه هــای نمــاز جمعــه و یــا مقــاالت و
یاداشــت هــا نشــان داده اســت.صاحب یکــی
از ایــن اظهــار نظــر هــا ،ســعید حجاریــان ،از
متفکریــن اصالحــات اســت و در مقالــه ای
کــه در روزنامــه آرمــان بــه چــاپ رســیده
اســت .برداشــت از فرهنــگ عاشــورا را
در هــر زمــان ،متفــاوت خوانــده و آن را
متناســب بــا سیاســت هــای هــر مجموعــه
و یــا ملــت دانســته و در آخــر عقالنیــت ر
ا نــه در حرکــت امــام حســین(ع) بلکــه
در بعــد از آن مــی دانــد و مــی گویــد »:بعــد
از شــهادت امــام حســین(ع) در تشــیع هــم
همیــن اتفــاق افتــاد .یعنــی بعــد از اربعیــن،
ائمــه بــه تربیــت شــاگرد و تــدارکات سیاســی
پرداختنــد و جهتگیــری حرکتهــا بــر
مبنــای محاســبات عقالنــی صــورت گرفــت.
در ادامــه بخــش کوتاهــی ازســخنرانی حجت
االســام پناهیــان را در  13ابــان و در مقابــل
النــه جاسوســی مــی خوانیــم.
آخریــن جملــۀ مــن ایــن اســت :مــردم مؤمن،
مــردم عــزادار ،آیــا قیــام اباعبدا...الحســین(ع)
یــک قیــام غیرعقالنــی بــود؟ آیــا قیــام
اباعبــدا ...الحســین(ع) یــک قیــام احساســاتی
ـق بــدون عقــل
بــود؟ آیــا عاشــورا مظهــر عشـ ِ
اســت کــه بعضیهــا یاوهســرایی کننــد
و بگوینــد« :بعــد از عاشــورا ،بقیــۀ امامــان
مــا بــا محاســبات عقلــی رفتــار کردنــد!»
یعنــی حســین(ع) بــا محاســبات عقلــی رفتار
نکــرد! آیــا ایــن عقالنــی نبــود که حســین(ع)
از خانــۀ خــود خــارج شــد و فرمــود :وقتــی
میخواهنــد مــرا در خانــه ســر از بــدن جــدا

کننــد ،پــس بهتــر اســت به میــدان بــروم و با
حماســه بــه شــهادت برســم؟ آیــا راه دیگــری
جــز انتخــاب شــهادت بــرای حســین(ع)
گذاشــته بودنــد؟ کــه حســین(ع) آن راه
عقالنــی را نرفتــه باشــد و بنــا بــر عشــق
خــود بــه پــروردگار فقــط شــهادت را انتخــاب
کــرده باشــد؟ کــه بعضیهــا یاوهســرایانه،
امــروز بعــد از  1400ســال و بعــد از روش ـن
شــدن حــق بــه روشــنایی آفتــاب ،بــاز هــم
میگوینــد :رفتــار حســین(ع) عاقالنــه نبــود!
معلــوم اســت کــه اباعبــداهلل الحســین(ع)
عاقالنــه رفتــار کــرد .وقتــی ســکینۀ دردانــه
آمــد و صــدا زد :میشــود قبــل از رفتــن بــه
جدمــان برگردانــی
میــدان ،مــا را بــه حــرم ّ
َ
َ
َ
ـت :یَــا أب َ ـ ْه
و بعــد بــه میــدان بــروی؟ (فقَالـ ْ
ـر ِم َج ِّدنَــا؛ بحاراالنــوار)47/45/
ُر َّدنَــا إِلَــى َحـ َ
امــام حســین(ع) در پاســخ دختــرش
نفرمــود کــه «مــن عاشــق خــدا هســتم ،مــن
میخواهــم در ایــن راه بــه شــهادت برســم،
هیــچ راه دیگــری را انتخــاب نمیکنــم ».ایــن
معنــای عشــق نیســت کــه برخــی از نفهمهــا
تفســیر میکننــد .در حالــی کــه امــام
حســین(ع) کامــ ً
ا عقالنــی و عزتمندانــه
عمــل کــرد.
امــام حســین(ع) یــک پاســخ عقالنــی
و منطقــی بــه دختــرش داد و فرمــود:
«اگــر دشــمن میگذاشــت اصــ ً
ا مــا آواره
نمیشــدیمَ ( .ف َقـ َ
ـات ل َـ ْو تُ ـ ِر َ
ک الْق ََطــا
ـال َه ْی َهـ َ
ل َ َنــام؛ همــان) یعنــی دختــرک مــن ،اصـ ً
ا راه

دیگــری جــز ایــن بــرای مــا وجــود نداشــت.
و بعــد هــم قلــب ســوزان خــودش را بــه
دختــرش هدیــه کــرد و -میتــوان گفــت
کــه -در همــان ودا ِع جانســوز بــا دختــرک
نازنینــش جــان از بــدن حســین(ع) مفارقــت
کــرد.
ایــن در واقــع همــان ســخن عقالنــی اســت
کــه آقــای ســید حســن نصــرا ،...قهرمــان
عــرب ،چنــدی پیــش بــر زبــان جــاری
کردنــد و عاشــورایی عمــل کردنــد و اخیــرا ً
در ایــن چنــد روز گذشــته ،دوبــاره فرمودنــد
کــه مــا وقتــی میبینیــم کــه دشــمنانی
دارنــد میآینــد و میخواهنــد مــا را بــه
خــاک و خــون بکشــند ،بــه خانــۀ دشــمن
میرویــم و بــا او مبــارزه میکنیــم ،بــه
ســوریه میرویــم و بــا تروریســتهایی کــه
نماینــدۀ اســتکبار جهانــی هســتند ،مبــارزه
میکنیــم و ایــن بهتــر از آن اســت کــه
بیاینــد و مــا اینجــا تســلیم آنهــا بشــویم تــا
مثــل چهارپــا ســر مــا را از بــدن جــدا کننــد.
(25مــرداد 92و 11آبــان)93
ایــن یــک برخــورد عقالنــی و عزتمندانــه و
عاشــقانه اســت .کســانی کــه شــعور ایــن را
ندارنــد کــه بفهمنــد عقــل و عشــق در کربــا
در هــم آمیختــه بــود ،بــه عقالنیــت اباعبــدا...
الحســین(ع) توهیــن نکننــد .بــه عقالنیــت
ایــن ملــت توهیــن نکننــد .دولتمــردان
بــه توهینکننــدگان بــه ایــن ملــت و بــه
توهینکننــدگان اباعبــدا ...الحســین(ع)

مکتب اربعین همان
مکتب عاشورا ست

اکبر کشاورز
چنـدی پیـش سـعید
حجاریـان در مقالـه
ای بحثـی را پیرامـون
تفـاوت فرهنگ عاشـورا
و فرهنـگ اربعیـن
مطـرح کرد کـه این امر
موجـب شـبهاتی در بـاب نـوع نـگاه ائمه
علیهـم السلام و رفتارهـای ایشـان شـد،
هـر چنـد حجاریـان مسـتنداتِ تاریخـی
ارائـه نـداده اسـت و بحث او جنبـه علمی
هـم نـدارد امـا چـاپ چنیـن مقالـه ای
باعـث خدشـه دار شـدن غیـرت دینـی
مـردم شـده اسـت.در ایـن یادداشـت بـه
تناقضـات متعـدد ایـن مقالـه خواهـم
پرداخت(.ضمنـا برای عدم طوالنی شـدن
بحـث از آوردن مقالـه ایـن استراتژیسـت
اصالحـات خـودداری مـی کنـم)
رفتـار و مشـی همـه ائمـه ذیـل یـک
فرهنـگ یـا مکتـب معنـا پیـدا مـی کنـد
کـه البتـه همیـن همگِـن بـودن هـم از
ویژگیهـای آن اسـت و آن مکتـب ،اسلام
اسـت.اولین پیـام ایـن عقیـده ایـن اسـت
کـه تفـاوت قائل شـدن در شـیوه رفتاری
ائمـه موجـب زیـر سـوال بـردن مبنـای
ثابت اندیشـه ایشـان خواهد شـد .یکی از
ائمـه کـه همواره بحـث های ایـن چنینی
در مـورد ایشـان بسـیار بوده،امام حسـین
علیه السلام اسـت.
امـام حسـین (ع)را همـه بـا «قیـام» مـی
شناسـند امـا ایشـان یـازده سـال بـا
معاویـه در صلـح بودنـد و زمانـی که یزید
بـه خالفت رسـید و همـه اصـول را زیر پا
...ادامه درصفحه دوم
فرزندان آفتاب

پاسخ استاد علیرضا پناهیان به اظهارات اخیر سعید حجاریان

تمدن اسالمی ،می شود یا خیر؟

تریبون

سرمقاله

ایران به خاطر جهان باید انقالب خود را حفظ کند

انقالبی برای حفظ جهان

با توجه به اهمیت وجود فضای گفتمانی
در دانشگاهها و برپایی کرسی های آزاد
اندیشی و بحث و تبادل نظر ،و با توجه به
تاکید مکرر رهبر انقالب .به منظور برپایی
اینگونه برنامه ها ( به فرموده ایشان  :منطقى
داریم ،پایههاى این منطق را محکم میکنیم،
مستحکم میکنیم ،وارد میدان رقابت
گفتمانى میشویم ،و بحث میکنیم؛ روحیهى
دانشجو باید چنین چیزى باشد.دیدار با دانشجویان.
رمضان  ،)92این هفته ،هفته نامه پنجره در
قاموس یک دانشگاه علوم انسانی ظاهر شد
و مناظره ای را در باب موضوعی زنده و پر
اهمیت کار کرده است.
این مناظره بین دو تن از صاحب نامان حوزه
علوم انسانی یعنی حسین کچوئیان(استاد
جامعه شناسی دانشگاه تهران) و مهدی
نصیری(نویسنده کتاب اسالم و تجدد) است
که موضوع آن«امکان سنجی تحقق تمدن
اسالمی در عصر غیبت امام معصوم» است.

صفحه بعد

میــدان ندهــد.
عقل به ما میگوید ....
عقــل بــه مــا میگویــد کــه در مقابــل منافــع
اســتکبار بایستیم.
عقــل بــه مــا میگویــد اگــر ذرهای
عقبنشــینی کنیــد ،ذلیــل خواهیــد شــد.
عقــل بــه مــا میگویــد اگــر فتنهگــران
 88نبودنــد ،دشــمن اینقــدر جــرأت و
جســارت پیــدا نمیکــرد کــه مــا را محاصــرۀ
اقتصــادی کنــد.
عقــل بــه مــا میگویــد اگــر دشــمن ،مــا
را محاصــرۀ اقتصــادی کــرده اســت و اگــر
فشــار مــیآورد ،بــه بعضــی از انســانهای
ضعیــف سیاســی در ایــن کشــور چشــم
دوختــه اســت .عقــل بــه مــا میگویــد
اگــر عناصــر سیاســی ضعیــف در ایــن
کشــور نابــود شــو

ند ،استکبار در مقابل ما زانو
خواهد زد.

عقل به ما میگوید :حسین(ع).
عقــل بــه مــا میگویــد ایــن دشــمن
خونخــوار ،تــا مشــت محکــم بــر دهانــش
کوبیــده نشــود و خــون از ســر و رویــش
نبــارد ،دســت از ظلــم بــر نخواهــد داشــت.
عقــل بــه مــا میگویــد اســرائیل خونآشــام
تــا قــدرت مــا را نبینــد ،دســت از قتلعــام
مــردم منطقــه برنخواهــد داشــت.
کســی کــه عقــل نــدارد ،حــق تنفــس در
فضــای سیاســی عاقالنــۀ ایــن کشــور را
ندارد.عقــل بــه مــا میگویــد «هیهــات منــا
الذله»عقــل بــه مــا میگویــد اگــر منافــع
دنیایــی خودتــان را میخواهیــد ،مقابــل
اســتکبار ،محکــم بایســتید.
عقل به ما میگوید :ما دشمن داریم.
عقــل بــه مــا میگویــد :دشــمنان مــا
خباثــت خــود را بیشــتر کردهانــد.
عقــل بــه مــا میگویــد :اگــر از منافــع
کوتاهمــدت بــه مقــدار کوتاهمــدت ،بگذریــد،
میتوانیــد بــه منافــع پایــدار برســید.

(قسمت دوم)
محب امین
گرچه امروزه الفاظ از معانی اصلی خود تهی
شده اند اما خود این لفظ» مغرب» در آغاز
این جمالت یاریمان خواهد کرد مغرب(یعنی
محل غروب خورشید)...وحال تصادفا به غرب
زمین هم نیز مغرب گویند،..مغرب زمین یا
همان جایی که بشر عالمی ساخت که دیگر
برای خودش خدایی کند وخدای مسیح را به
آسمان تبعیدکرد ،غرب با جا به جاکردن جای
خدا وانسان(اومانیسم جای تئویسم )عالم
ودید جدیدی به بشر داد که تمدنی را پایه
گذاری کرد که وجوه تمایزش با دیگر تمدن
های قبلی این بود که تنها تمدن بشریست
که توانسته است همه کره زمین(جایی که
انسان زندگی میکند)را و حتی آسمان را
از مظاهرش بینصیب نگذارد،اما به راستی
علت این همه جذابیت در این تمدن(چه
در مظاهرش وچه در بواطنش)چیست.راز
تأثیر وجذابیت تکنولوژی(سینما،رمان،تلفن
همراه،اینترنت(فیس بوک و))..در چیست.
گرچه مدرنیته به تمامه ،تکنولوژی نیست
و این خود(تکنولوژی)ازمعلوالت همان
جابهجایی فرهنگ خدا محوری باانسان
محوریست،بگذار این را بگویم که همین
تکنولوژی یکی از بزرگترین دالیل بسط
تمدن غرب است و رسیدن به همان
وجوه تمایز ،بسط غرب از جهاتی برضعف
های انسانیست....مخلص کالم اینکه،
غرب بعد از رنسانس در معنی خدا ،انسان
وجهان به بیراهه رفته است و نسبتش را
با خدا،جهان،وطبیعت برهم زد،وبه همین
دلیل می توان گفت :غرب تعادل را به هم
زد.فرهنگ مدرنیته میل به کثرت وتسخیر
دارد به جای آنکه در عین استفاده از طبیعت
راه تعامل و انس با طبیعت را پیدا کند.آری
بشر با معیار ،قرار دادن خودش برای خوبی و
بدی به چنان غفلتی دچار شده و فراموشکده
ای باز کرده که بشر قبل از خود ،با جهلش
نتوانست بازاری به گرمی بازار مدرنیته داشته
باشد.
واما بعد...
...ادامه در صفحه دوم.

